Zápisnica
z 2. Zasadnutia Rodičovskej rady (RR) pri ZŠ Tomášikova 3 v Košiciach, dňa 24.11.2016
v školskom roku 2016/2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1)
2)
3)
4)

Správa o čerpaní fin. prostriedkov za šk. rok 2015/2016
Návrh rozpočtu na šk. rok 2016/2017
Informácia o registrácii RZ pre 2%
Rôzne

1. Otvorenie RR a správa o čerpaní finančných prostriedkov za šk. rok 2015/2016
Pán Kišiday (predseda RR) otvoril zasadnutie Rodičovskej rady; privítal pani
riaditeľku školy, prítomných zástupcov jednotlivých triednych aktívov (TA)
a oboznámili s programom zasadnutia. Program bol odsúhlasený. Pán Kišiday vyzval
pani Buzášová, aby informovala o stave čerpania finančných prostriedkov takto:
rozpočet zatiaľ nie je ešte vyčíslený vzhľadom k prebiehajúcim aktivitám, k tomuto
dátumu boli vyzbierané rodičovské príspevky v hodnote 9 443,- € , pričom z toho
38 rodičov už splatili aj druhý rodičovský príspevok splatný vo februári. Škola
v spolupráci s RR získala 10 000 Eur z projektu zameraného na rekonštrukciu
pôvodných okien za plastové, pričom RR prispela 1000 Eur a vyzbieranými 2%. Tieto
prostriedky budú použité na výmenu okien počas týždňa od 28/11/2016 – 5/12/2016
v triedach: 2. A, 4. C, 2. C, 8. A, 8. B, 6. B, č. 211, č. 106.
2. Návrh rozpočtu na šk. rok 2016/2017
Z vyššie uvedeného dôvodu, tzn. neuzavretého vyúčtovania finančných prostriedkov
v rámci rozpočtu za predchádzajúci školský rok boli stanovené nasledujúce úlohy
a termíny:
a) Pani Buzášová pripraví vyúčtovanie za predchádzajúci školský rok do 30/11/2016,
ktoré bude zaslané predsedovi RR – pánovi Kišidayovi.
b) Predseda RR následne vytvorí návrh rozpočtu na školský rok 2016/2017 do
8/12/2016, pričom tento návrh pošle triednym dôverníkom (triednym aktívam) na
spripomienkovanie a následné zaslanie predsedovi RR, ktorý na základe
pripomienok vytvorí finálnu verziu rozpočtu na šk. rok 2016/2017, ktorý bude
predložený členom RR na schválenie.
3. Informácia o registrácii RZ pre 2%
Predseda RR zabezpečuje v týchto dňoch registráciu RR na potrebných úradoch.

4. Rôzne
a) Riaditeľka ZŠ informovala o projektoch, do ktorých sa škola zapojila v školskom
roku 2016/2017. Škola je v súčasnosti zapojená do dvoch dlhodobejších projektov
s finančným ziskom pre školu:
- Erasmus (Knihomoli v Európe: Zlepšovanie čitateľských zručností a motivácie
čítať knihy/ trvanie: 2roky: 2016-2018), 8 700,- €
- Školská športová olympiáda (školský rok 2016/2017), cca 3000,- €
b) Predseda RR informoval o tom, že budú zakúpené mikulášske balíčky pre žiakov,
ktorých rodičia prispeli rodičovským príspevkom: 18 + 2 Eurá (žiaci, korí
navštevujú ŠJ).
c) RR sa zhodla na konaní ďalších stretnutí členov RR nasledovne: program ako aj
materiály, ktoré budú prejednávané na zasadnutí RR, bude vytvorený predsedom
RR a zaslaný triednym dôverníkom aspoň týždeň vopred kvôli príprave
a pripomienkam, ktoré sa budú prejednávať následne na zasadnutí; stretnutia RR
budú prebiehať v dňoch, počas ktorých budú sa konať rodičovské združenia.
Všetky ustanovenia zasadnutia RR boli schválené prítomnými triednymi dôverníkmi.

..................................................................
Ing. Iveta Korobaničová, Ph.D.

Prílohy: prezenčná listina

